
 
 

Strategi 
 

Med baggrund i foreningens formålsparagraf, som lyder 

 

Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til 

formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde 

indadtil og udadtil 

 

ønsker foreningen af styrke den idepolitiske profil på nordisk, nationalt og lokalt plan. 

 

Det nordiske samarbejde er mere i fokus i disse år, hvor flere og flere anerkender, at 

det nordiske samarbejde  

o er et vigtigt instrument for dansk værdipolitik i forbindelse med 

globaliseringen  

o kan forstærke de enkelte landes konkurrenceevne på de internationale 

markeder 

o kan sikre lavere omkostningerne i vores offentlige produktion uden at det går 

ud over kvaliteten for eksempel på sikkerheds- og forsvarsområdet.  

 

Foreningen NORDEN ønsker at påvirke de formelle samarbejdsfora til at udvikle 

mere regionalt nordisk samarbejde i takt med erkendelsen af at et fælles Norden har 

langt større muligheder i en globaliseret verden, hvor nationalstaternes rolle forandres 

og regionernes rolle forstærkes.  

 

Foreningen er optaget af de ideer, der på det seneste er kommet om en nordisk union 

eller forbundsstat. Udviklingen går meget stærkt, og vi ønsker at de nordiske lande 

aktivt påvirker den internationale og europæiske udvikling med en nordisk vinkel.  

 

Forholdene i Arktis er et vigtigt emne for Norden, både når det gælder 

sikkerhedspolitiske, infrastrukturelle og miljømæssige udfordringer.  

 

Et er sikkert: det nordiske samarbejde byder qua sin unikke folkelige legitimitet, sit 

enestående værdifællesskab og sit historiske engagement i internationalt samarbejde 



og deraf fraværet af protektionistiske foranstaltninger på gode forudsætninger for at 

spille en central rolle i en global dagsorden. 

 

Foreningen NORDEN har gennem de senere år drejet organisationen i en retning, 

hvor indhold er vigtigere end formen. Organisatoriske forandringer skal derfor ske på 

grundlag af en indholdsmæssig nødvendighed. 

Foreningen NORDEN fastlægger i Strategien sine visioner og mål for foreningens 

fremtidige organisation, medlemsaktiviteter og interessevaretagelse. 

 

1. Organisation 

 

Vision 

Foreningen NORDEN er organiseret således, at alle led i organisationen arbejder med 

udvikling af foreningens grundlæggende ide. 

 

 

Mål 

• Foreningen NORDEN er organiseret i lokalafdelinger, kredse og 

landsforening 

• Der skal være etableret lokalafdelinger i alle kommuner 

• Organisationens enkelte led skal have tydelige opgaver, og kommunikationen i 

organisationen skal være åben og direkte 

• Landsstyrelsen nedsætter udvalg, der kan være sagsforberedende på 

organisatoriske områder og ad hoc-udvalg, der kan være sagsforberedende på 

mere aktuelle politiske områder, herunder udviklingen af det nordiske 

samarbejde indadtil og udadtil  

 

2. Medlemsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Mål 

• Foreningen NORDEN skal ud over hele landet tilbyde et varieret tilbud af 

arrangementer af nordisk relevans inden for kultur og samfundsforhold 

• Skole- og biblioteksmedlemmer skal understøttes bedst muligt i deres arbejde 

med formidling af nordisk natur og kultur samt historie, samfundsforhold og 

fællesskab bl.a. gennem udbygningen af fællesnordiske værktøjer 

Vision 

Foreningen NORDEN understøtter og fremmer alle former for medlemsaktiviteter, der 

har til formål at styrke forståelsen for det nordiske arbejde og den nordiske ide 



3. Interessevaretagelse 
 

 

 

 

 

 

 

Mål 

• Foreningen NORDEN skal anvende sin folkelige platform til at fremme 

aktuelle nordiske samarbejdsopgaver over for Nordisk Råd og Nordisk 

Ministerråd. Dette arbejde skal foregå i samråd med FNF.  

• Debatskabelse, information og konkrete projekter gennemføres i samarbejde 

med folkelige og politiske organisationer - og i et fællesnordisk perspektiv. 

• Landsstyrelsen drøfter politik med det dobbelte formål at udvikle det nordiske 

samarbejde og sikre mediernes interesse for samme.     

• Den eksterne kommunikation skal være debatskabende i sin form og i sit 

indhold. Indholdet skal bygge på drøftelser og vedtagelser i 

Repræsentantskabet og i Landsstyrelsen.  

 

 

På baggrund af ovennævnte visioner og mål udarbejdes der årlige handleplaner til 

behandling i Landsstyrelsen, som grundlag for det konkrete budgetarbejde. 

Vision 

Foreningen NORDEN skal fremme opbakning for den nordiske sag gennem 

debatskabelse, information og konkrete projekter  


